
Locais e Contactos 

 
 
 
Unidade de Portimão 
 
Unidade de Cirurgia Colo-Rectal 
Consulta Externa - Piso 0 
 
Telefone 
966479494 (ext.interna 43003) 
 
Mail: 
sec.dec.terapeutica@chalgarve.min-saude.pt 

 
 
Unidade de Faro 
 
C. Doença Oncológica Digestiva 
Serviço de Gastrenterologia – Piso 1 
 
Telefone:  
967290621 
 
Mail: 
secdod@chalgarve.min-saude.pt 
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Em caso de dúvidas, 

contacte-nos: 

 

 

 



Unidade Multidisciplinar 

 

A Unidade Funcional está focada no 

diagnóstico, estadiamento e tratamento de 

doença oncológicas do cólon e recto. Está 

reconhecida com Centro de Referência 

para o tratamento do Cancro do Recto 

 

É composta por diferentes profissionais 

de elevada diferenciação e de vários 

Serviços, das duas Unidades 

Hospitalares deste Centro Hospitalar 

(Cirurgia, Oncologia, Gastrenterologia, 

Radiologia, Anatomia-patológica, 

Radio-oncologia, Anestesia, Nutrição, 

Enfermagem), centrados no melhores 

cuidados e tratamento da sua doença. 

 

Desenvolve a sua actividade clínica em 

conjunto nas duas Unidades 

Hospitalares, realizando um vasto 

conjunto de serviços: consultas, 

exames complementares e 

tratamentos. Promove Conferências de 

Decisão Terapêutica que garantem o 

melhor tratamento da doença. 

Carteira de Serviços 

 

Consultas: Doença Oncológica Digestiva, 

Tumores tubo digestivo, Cirurgia, Oncologia, 

Gastrenterologia, Anestesiologia, Enfermagem, 

Estomaterapia, Nutrição, Consulta da Dor, 

Psicologia, Cuidados Paliativos 

 

Exames: Colonoscopia com biopsia, 

Ultrassonografia endoscópica, Ecografia 

abdominal, TC tóraco-abdomino-pélvica, 

Colonografia por TC, Biopsias guiadas por TC 

ou Ecografia, RMN pélvica, RMN hepática, 

Exame Anatomopatológico de biopsia e de 

peça cirúrgica, Tomografia por Emissão de 

Positrões-TC. 

 

Tratamentos: Inserção de cateter venoso, 

quimioterapia, terapia biológicos, radioterapia,  

Ressecção cirúrgica do recto, Ressecção 

cirúrgica trans-anal, Procto-colectomia total, 

Colostomia derivativa, Polipectomia e 

Mucosectomia endoscópica, Tratamento com 

Argon Plasma, Colocação de prótese 

endoscópica 

 

Conferência de Decisão Terapêutica 

Hospital de Dia de Oncologia 

Internamento de Cirurgia 

Bloco Operatório 

 

. 

Principais passos do processo 
 

Na primeira consulta é efectuada uma 

avaliação clinica completa e serão 

programados exames complementares 

para confirmação e avaliação da extensão 

da doença. 

 

Após realizados os exames, será 

efectuada uma Conferência de Decisão 

Terapêutica, multidisciplinar, após o que 

será proposto um tratamento. 

 

O tratamento pode ser complexo e 

moroso, e envolver vários tipos de 

terapias (cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia) realizados de forma 

sequencial. 

 

Após término de tratamento, será iniciado 

um processo de seguimento e vigilância. 

 

 

 

Tempos de resposta (média) 

 

Para 1º Consulta: 12 dias 

Para conferência de decisão: 20 dias 

Para início de tratamento: 29 dias 


